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من ميلك حق االجتهـاد ؟٢

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

     

 

٣  ميلك حق االجتهـاد ؟من

 
إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من          
شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له،            
ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له،              

 : عدوب. وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله

فنحن نعيش يف وقت كثر فيه املتحدثون عن قضايا اإلسالم           
والعلم والفقه، وركب املوجة قوٌم ال بصر هلم باألمر، ممن هم             

فكان حقًّا على طلبة العلم أن يوقفوا        !.. جديدون على الصناعة  
الناس من ذلك على جلية احلال، ويكشفوا زيف الباطل وهبرجه           

للّماع؛ ليتبّين ما خلفه من اخلواء      اخلادع، ويزحيوا زخرف اللفظ ا    
، الذين  "املثقفني"الفكري، والفقر العلمي الذي يعاين منه بعض         

أمضوا ردًحا طويالً من أعمارهم جيتّرون أطروحات القومية           
فلما كسدت البضاعة استبدلوا هبا بضاعةً       .. والناصرية والبعثية 

واقهم، ظانني  اجلدد وأذ " الزبائن"أخرى، يعتقدون أهنا تالئم رغبات      
أن الناس ينسون سريًعا كل ما مضى، أو أهنم مغفلون ال يعرفون             

 الناس إىل أصوات    )١(ولكن خاب فأهلم، فإن اجنفال    ! حقائق األمور 
                                     

 ).١١٤/ ١١انظر لسان العرب (مسرعاً ذهب :  اجنفل(1)

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟٤

هو آية  _ احلق الصادقة، وإعراضهم السافر عن ذلك الزيف الرباق         
صالح هذه األمة وصحوهتا، وعدم إمكانية التدليس عليها، فاحلمد         

 . ما تقّر به عيونناي أرانا يف أمة حممد هللا الذ

وهذه الكلمات العجلى هي أشبه بالتعليقات العابرة، اليت         
قصدت من ورائها إىل تناول أطراف املوضوع بشيء من اإلجياز          
والوضوح والتسهيل، الذي يتناسب مع ضيق وقت القارئ يف          

. قريبهذا الزمن، وكثرة مشاغله، أسأل اهللا أن ينفع هبا إنه مسيع            
 :وذلك من خالل املباحث التالية

 .من أسباب طرق هذا املوضوع :املبحث األول

 .أمهية الفتوى والكالم يف املسائل الشرعية :املبحث الثاين

 .األمور اليت يشملها القول على اهللا بغري علم :املبحث الثالث

 .صور وألوان من القول على اهللا بغري علم :املبحث الرابع

 .تعاىل أن ينفع هبا إنه مسيع قريبوأسأل اهللا 
 
 املؤلف

  كلية الشريعة- بريدة -القصيم 



 

     

 

٥  ميلك حق االجتهـاد ؟من

 هـ١٤١٢/مجادى األوىل/٢اجلمعة 

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟٦

א  א

א  א

تتوافر اليوم أسباب كثرية تدعو إىل طَْرق هذا املوضوع،           
 :ومنها

جراءة كثرية من غري املختصني على اخلوض يف مسائل          
أصوالً وفروًعا، وهجوم كثري منهم على احلديث يف         : الشريعة

 .الدقيق واجلليل من املسائل دون خجل أو حياء

: كون عامة الناس ومجهور األمة أصبحوا ال ُيميِّزون         
 عمن يأخذون؟ وهل يستحق أن ُيسَمع إليه يف الشرعيات، أم أنه           
ال يستحق أن يؤخذ منه أو ُيلتفت إليه؟ فكل من تكلم يف الشرع             

د من يستمع إليه وُيردد كالمه ويهتم به، مع أن هؤالء الذين             جي
يستمعون إىل كل أحد يف أمور الشرع ال يرجعون يف مسائلهم            

فإذا كان عند أحد .. الدنيوية إال إىل أهل االختصاص دون غريهم      
مريض فإنه ال يذهب به إىل البقال ليعطيه وصفة العالج؛ ألنه            

 .يعرف مكان استقبال املرضى

ذلك إذا أراد ترميم منـزله فإنه ال يذهب إىل            وك 



 

     

 

٧  ميلك حق االجتهـاد ؟من

اخلياط، بل ُيسند كل عمل ملن ُيحسنه وجييده، ممن كثُرت ُدربته،           
 .وعظمت خربته فيه

هذا يف شئون دنيا الناس، لكنهم يف شئون دينهم أصبح            
الكثري منهم يستمع إىل كل من هبَّ ودّب ودرج؛ بل ال أعدو             

اليوم يف قضايا اإلسالم والدين     إن كل من تكلم     : احلقيقة إذا قلت  
 .وجد آذاًنا ُتصغي إليه

 قد  -حبمد اهللا -وإذا أضفنا إىل هذا أن أسهم اإلسالم          
ارتفعت، وراياته قد رفرفت، وشجرته قد بسقت، فأصبح خيطب         
ُودَّ اإلسالم واملسلمني كل أحد، وأصبحت كثري من القيادات          

قطار العربية   يف عدد من األ     -يف املاضي -اليسارية والناصرية   
واإلسالمية، أصبحت تكتب عن اإلسالم، وتؤلف فيه، وحتدث         
عنه، وأصبح احلديث عن اإلسالم وقضاياه شأًنا لكثري ممن كانوا          

سواء .. باألمس يصرحون بأهنم من اليساريني؛ بل الشيوعيني       
أكانوا يف مصر أم يف بعض بالد املغرب العريب، أم يف بلدان              

 .اخلليج، أم يف غريها

ذا عرفنا هذا أدركنا أن الكثريين أصبحوا يتكلمون عن           إ

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟٨

اإلسالم، وخيطبون ُودَّ اجلماهري، اليت ُتقبل على اإلسالم، وتبحث         
 .عن حكم اهللا تعاىل وحكم رسوله 

ولو تصورنا هذا ألدركنا حجم اخلطورة اليت تقع فيها األمة؛          
 :إذا مل تستطع أن ُتميِّز هذه املسألة

 .عمن تأخذ؟

 .ي حيق له أن يتكلم يف مسائل الشرع؟ومن الذ

 .ومن الذي جيب عليه أن يسكت؟

* * * 
 



 

     

 

٩  ميلك حق االجتهـاد ؟من

א  א

א א מ א  א
 :اإلفتاء توقيع عن اهللا تعاىل 

هذا األمر مما ال حيتاج إىل بيان؛ ذلك أن املفيت واملتكلم يف             
ظره الشخصية،  أحكام الدين ال ُيعطي رأيه اخلاص، وال وجهة ن        

إمنا هو ُيسأل عن حكم اهللا أو       ومل ُيسأل عن مزاجه أو هواه؛       
 . يف هذه املسألة أو يف الواقعة أو النازلةحكم رسوله 

 - وهو من فقهاء املالكية وأصولييهم     - اإلمام القرايف لذلك عبَّر   
 .، كأنه مترجم للنص الشرعي"ترمجان عن اهللا تعاىل: "عن املفيت بأنه

 كان أكثر تسديًدا حني وسم كتابه الشهري         القيم ابنولعل  
، فعدَّ املفيت أو املتكلم يف      )إعالم املوقعني عن رب العاملني    (بـ  

مسائل الشرع كأنه ُمَوقِّع عن اهللا تعاىل، فهو مبثابة الوزير الذي            
 . جيعله احلاكم أو امللك ُيَوقِّع عنه

تقد أنه حكم إذن فاملفيت موقِّع عن رب العاملني، وخمرب عما يع  
 . يف مسألة معينة، أو نازلة، أو موضوعاهللا تعاىل ورسوله 

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟١٠

–ومن هذا املنطلق قال اإلمام ابن القيم يف كتابه املذكور            
إذا كان منصب التوقيع عن امللوك باحملل الذي ال ُينكَر           : "-آنفاً

فضله، وال جيهل قدره، وهو من أعلى املراتب السَِّنيَّات؛ فكيف           
 .)١(!"يع عن رب األرض والسماوات؟مبنصب التوق

 شرف  - يف الوقت نفسه   -واإلفتاء منصب عظيم وكبري، وهو      
 يتوىل اإلفتاء   ملن يقوم به، ومسئولية عليه أيًضا؛ ولذلك كان اهللا          

 % y7tΡθçFøtGó¡o„ È≅è: بنفسه يف مواضع من كتابه، ومن ذلك قوله تعاىل        
ª!$# öΝà6‹ÏFøãƒ 〈 ]فأفىت   ،]١٧٦:النساء ،ونسب اإلفتاء    بنفسه 

لذاته املقدسة الشريفة؛ ولذلك كان السلف يدرؤون الفتيا عن          
أنفسهم ما استطاعوا، وحياولون أن يتخلصوا منها ويسندوها إىل         

وهذا -ومن ذلك ما ذكره اإلمام الدارمي يف السنن          .. غريهم
، وإال فالكالم يف نقل     -على سبيل املثال  -مصدر واحد فقط    

 – احلذر من الفتيا حبد ذاته يأيت يف جملد كامل          أقوال السلف يف  
، ونقل يف ذلك    "باب من هاب الفتيا   ": قال اإلمام الدارمي  

 :نصوًصا كثرية، أذكر منها نصني

                                     
 ).١/١٠(إعالم املوقعني عن رب العاملني (1) 



 

     

 

١١  ميلك حق االجتهـاد ؟من

وهو من التابعني الثقات     - عن عبدالرمحن بن أيب ليلى     
لقد أدركت هبذا املسجد عشرين ومئة من        : " قال -املعروفني

دث حبديث إال َودَّ أن أخاه كفاه       األنصار، ما منهم من أحد حي     
مئة . )١("احلديث، وال ُيسأل عن فُتيا إال َودَّ أن أخاه كفاه الفتيا           

، ومن كبارهم، وممن     وعشرون من خرية أصحاب حممد       
طالت أعمارهم، فحصَّلوا علًما كثًريا غزيًرا، ومع ذلك يتدافعون         

 !ه احلديثالفتيا، وكل واحد يتمىن أن أخاه يكفيه الفتيا، ويكفي

:  ُسِئل -رمحه اهللا -الشعيب  نقل اإلمام الدارمي أن       
على اخلبري وقَْعت، كان    : "قال". كيف كنتم تصنعون إذا ُسئلتم؟    "

أفتهم، فال يزال حىت يرجع إىل       : إذا ُسئل الرجل قال لصاحبه    
؛ وما كان ذلك إال لعلمهم خبطورة الفتيا والقول على          )٢(!"األول

 أعظم الذنوب، كما نص عليه ابن القيم        اهللا بغري علم، وأن ذلك    
 .)٣( يف أكثر من موضع-رمحه اهللا-

                                     
 ).١٣٥(سنن الدارمى (1) 
 ).١٣٦( سنن الدارمى (2)

 ).١/٣٨(إعالم املوقعني (3) 

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟١٢

א  א

מ א א א  א
 ö≅è% $yϑ̄ΡÎ) tΠ§xm }‘În/u‘ |·Ïm: قال اهللا تعاىل   üθxø9$# $tΒ uyγsß $pκ÷]ÏΒ $tΒuρ 

zsÜt/ zΝøOM}$#uρ zøöt7ø9$#uρ ÎötóÎ/ Èd,y⇔ø9$# βr&uρ (#θä.Îô³è@ «!$$Î/ $tΒ óΟs9 öΑÍi”t∴ãƒ ÏµÎ/ 
$YΖ≈sÜù=ß™ βr&uρ (#θä9θà)s? ’n?tã «!$# $tΒ Ÿω tβθçΗs>÷ès? 〈 ]فختم اهللا   ]٣٣: األعراف ،

اليت اتفقت مجيع الشرائع السماوية على        -هذه احملرمات اخلمس    
  .〉 ? βr&uρ (#θä9θà)s? ’n?tã «!$# $tΒ Ÿω tβθçΗs>÷ès:  بقوله-حترميها

 :وحترمي القول على اهللا بغري علم يشمل أموًرا، منها

 :حترمي الكالم يف ذات اهللا تعاىل وأمسائه وصفاته وأفعاله بال علم  

فيتكلم يف األلوهية والربوبية واألمساء  كما يفعل كثري من الناس ،    
يف الدار اآلخرة، واجلنة، والنار، والصراط : والصفات، أو يف الغيبيات

 .ون علم وال هاٍد وال دليلبد

واهلادي والدليل يف هذه املسائل ليس هو العقل؛ فإن العقل          
 يتيه يف صحراء األوهام إذا خرج عن         -مهما اتسع وتعاظم   -

وكم ضل الفالسفة وأضلوا واستنـزفوا     … جماله إىل عامل الغيب   
من الطاقات اهلائلة اليت كان ميكن أن تستثمر فيما ينفع ويفيد،            



 

     

 

١٣  ميلك حق االجتهـاد ؟من

فوها يف غري طائل، اللهم إال املباحث العقيمة اليت مل هتتد           استنـز
 .هبا البشرية يف دنيا وال يف دين

فالعقل يتحدد دوره يف فهم النص وإدراك معناه، والتسليم          
املطلق له، مث السري على هداه، أما أن يكون ندا للوحي فهذا من             

قوهلم االستكبار البشري الذي خيّيل ألصحابه أهنم يستطيعون بع        
الكليلة اقتحام جماهل الغيوب، على حني يقف العقل عاجًزا أمام          

 .بعض معضالت احلياة الدنيا وعاملها القريب

 :حترمي الكالم يف القدر املكتوب بغري علم 

 يف أمور   ومن ذلك أن يتكلم اإلنسان عن قدر اهللا           
مستقبلية، كما يفعل كثري من الكهنة واملنجمني والعرافني           

ط بالرمل وقراءة الكف واحلظ ممن يستغفلون الناس        وأصحاب اخل 
 .ويبتزوهنم هبذه الطرائق املنحرفة

 :حترمي الكالم يف الشرع بغري علم 

مثل من يتكلم يف احلالل واحلرام، أو يف األحكام، أو يف             
 أو  بدون أن يكون عنده توقيف من اهللا        الواجبات واحملرمات،   

 .تفويض

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟١٤

عي من كتاب اهللا تعاىل      نص شر  -يف األصل -والتفويض هو 
 املُعرب  مث إن املبيِّن  .  صحيح ثابت  أو حديث عن رسول اهللا      

عن هذا النص ليس كل أحد؛ وإمنا هو العامل الذي ميلك أداة              
 .التعبري عن الشرع

 Ÿω :وقد قال اهللا تعاىل يف حترمي القول عليه بغري علم            uρ 

(#θ ä9θ à)s? $ yϑ Ï9 ß#ÅÁ s? ãΝà6çG sΨ Å¡ø9r& z> É‹s3ø9$# #x‹≈ yδ ×≅≈ n= xm #x‹≈ yδ uρ ×Π#uxm 
(#ρ ãyIøtG Ïj9 ’ n?tã «!$# z> É‹s3ø9$# 4 ¨β Î) الذين  βρ ãyIøtƒ ’ n?tã «!$# z> É‹s3ø9$# Ÿω 

tβθ ßs Ï= øãƒ 〈 ]وقال تعاىل  ]١١٦:النحل ،:  Ÿω uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 

Ïµ Î/ íΟù= Ïæ 4 ¨β Î) yìôϑ ¡¡9$# u|Çt7ø9$#uρ yŠ# xσàø9$#uρ ‘≅ ä. y7 Í×¯≈ s9'ρ é& tβ% x. çµ ÷Ψ tã 
Zωθ ä↔ ó¡tΒ 〈 ]وقال سبحانه عن املشركني    ]٣٦:اإلسراء ، : #sŒÎ)uρ 

(#θ è= yè sù Zπ t±Ås≈ sù (#θ ä9$ s% $ tΡô‰y ùρ !$ pκö n= tæ $ tΡu!$ t/# u ª!$#uρ $ tΡzs∆ r& $ pκÍ5 3 ö≅ è% 

χ Î) ©!$# Ÿω Þß∆ ù'tƒ Ï!$ t±ós xø9$$ Î/ ( tβθ ä9θ à)s?r& ’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω š 
χθ ßϑ n= ÷è s? 〈 ]أهنم  -سبحانه–، فأنكر عليهم     ]٢٨:األعراف 

؛ فإذا فعلوا شيئًا واستحسنوه      يقولون على اهللا ما ال يعلمون      
 .إن اهللا أمرنا بذلك: واعتادوه مث ُنهوا عنه قالوا

إن القول على اهللا تعاىل بغري علم هو أعظم الذنوب على            
هو اإلطالق؛ ألنه هو السبب حىت يف الشرك، فإن السبب فيه            



 

     

 

١٥  ميلك حق االجتهـاد ؟من

القول على اهللا بغري علم؛ لذلك كان حريا وجديًرا باملسلم أن            
وسوف أذكر  . حيذر كل احلذر من القول على اهللا تعاىل بغري علم         

بعض الصور واأللوان اليت وقع الناس فيها يف هذا الزمان من             
 بغري علم وال هدى وال      القول على اهللا تعاىل وعلى رسوله       

 .كتاب منري

* * * 

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟١٦

אא  א

מ א א  א

 تسرع غري املتأهلني على اخلوض يف الشرعيات: الصورة األوىل 

تسارع كثري من الناس ممن ميلكون جودة العبارة وبراعة           
 على  - ولكنهم ال ميلكون العلم الشرعي الصحيح        -األسلوب  

 روّية، ودون   اهلجوم واخلوض يف أمور الشريعة، دون تبّصٍر وال       
أن ميلكوا القدرة الكافية على ذلك، ودون أن يدعموا أقواهلم           

 .باألدلة الصحيحة من الكتاب والسنة

 أنه ليس يف اإلسالم     -بل كثري منهم  -وحجة بعض هؤالء    
وحنن .  كما هو احلال يف النصرانية     "كهنوت" أو   "رجال دين "

طبقة "ها  نعم هذا صحيح، ليس يف اإلسالم طبقة معينة امس        : نقول
 - وحدها -، هي اليت متلك     "طبقة الكهنوت " أو   "رجال الدين 

 بعد  -وحتتكر حق تفسري الكتاب املقدس؛ بل كل إنسان ميلك          
 الكالم يف أمور الدين بعلم وحجة، فالطريق        -أن يستويف الشروط  

مفتوح، وليس مقصوًرا على فئة معينة، لكن ليس معىن كونه            
رجال "كالّ، ليس يف اإلسالم     .. دمفتوًحا أنه كٌأل مباح لكل أح     



 

     

 

١٧  ميلك حق االجتهـاد ؟من

 ولكن يف اإلسالم علماء ُيرجع إليهم يف معرفة         كهنوت" أو   "دين
 .نصوص الكتاب والسنة، وداللتها ومعانيها

والغريب أن الناس ُيدركون هذا جيًدا فيما يتعلق مبجاالهتم         
 :الدنيوية، فمثالً

املكتبات اآلن تغص بألوان الكتب الطبية، وقد أصبحت          
بل رمبا بعشرات   -يات والنشرات واجملالت الطبية باآلالف       الدور

 وهناك مراكز متخصصة يف إعداد البحوث       -اآلالف يف أحناء العامل   
 كل  -أوالً بأول -وطباعتها وتوزيعها، حبيث إن الطبيب املهتم يتابع        

ما جدَّ يف عامل الطب، فهذه الكتب واجملالت والنشرات اهلائلة،           
اليت تتجدد يوًما   .. رير واألرقام واإلحصائيات  املزودة بالصور والتقا  

 -مثالً-هل أغنت الناس    _ بعد يوم، وتوايف املختصني بكل جديد       
هل أغنت الناس عن فتح      .. عن الذهاب إىل األطباء؟ كال     

املستشفيات واملستوصفات واملراكز الصحية والوحدات الطبية       
بعد يوم  كال؛ بل ال يزالون يشعرون يوًما        .. ومراكز األحباث؟ 

مبسيس احلاجة إىل مثل هذه املراكز واملستشفيات والوحدات،         
  ال تكفي، وال يستفيد منها      -وحدها-ملاذا؟ ألن هذه األوراق     

 إال الطبيب املختص، أما عامة الناس ففائدهتم منها           -أصالً-
حمدودة إىل حد بعيد، وقد يستفيدون منها نوًعا من الثقافة العامة           

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟١٨

، لكن أن ميلكوا قدًرا     -مثالً-قشة الطبيب   اليت متكنهم من منا   
ميكنهم من كتابة الوصفات ومعاجلة املرضى فهذا ال يكون أبًدا،          
وإال ملا كنا حباجة إىل كليات الطب والدراسات الطبية واملراكز          

 .املتخصصة واجلهود الضخمة

 أن وجود النصوص الشرعية يف      -مثالً-إذن كيف نتصور    
 -أو يف السنة، أو يف كتب أهل العلم       سواًء يف القرآن،    -الكتب  

أنه كاٍف للناس عامتهم وخاصتهم، ومغٍن هلم عن مراجعة العلماء        
واستفتائهم، وأن من حق أي إنسان مسلم أن يتكلم يف أي             
مسألة ختطر له، مبجرد وقوفه على نص يظنه يتعلق هبذه املسألة            

 !اليت أشكلت عليه، دون أن ميلك اآللة اليت متكنه من ذلك؟

أال نتذكر مجيًعا ذلك املسكني الذي كتب يوًما من األيام           
ليس كل ما   : "يف إحدى اجملالت املشهورة مقاالت طويلةً عنواهنا      

، ونظًرا ألنه اكتفى فقط بأقل قدر من         "يف البخاري صحيًحا  
فقد جاء يوًما من األيام إىل حديث رواه البخاري يف          _ املطالعة  
  يأمرين؛ كان : " قالت-هارضي اهللا عن-عن عائشة : صحيحه



 

     

 

١٩  ميلك حق االجتهـاد ؟من

 متسُّ بشرُته   : يعين) يباشرها(،  )١("فأتزر، فيباشرين وأنا حائض   
بشرَتها، وقد يستمتع منها مبا هو دون الفرج، وقد يلقي على            

لكن الرجل فهم من املباشرة     . إخل، وهذا معروف  … فرجها ثوًبا   
إنه غري  : "معىن اجلماع؛ فذهب يضّعف هذا احلديث ويقول       

: ، ملاذا؟، قال  !!"، ولو كان موجوًدا يف صحيح البخاري      صحيح
 y7: ألنه يعارض القرآن الكرمي يف قوله تعاىل       " tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ Çtã 

ÇÙŠÅs yϑ ø9$# ( ö≅ è% uθ èδ “ ]Œr& (#θ ä9Í”yIôã $$ sù u!$ |¡ÏiΨ9$# ’ Îû ÇÙŠÅs yϑ ø9$# ( Ÿω uρ 
£èδθ ç/uø)s? 4 ®L xm tβ ößγ ôÜtƒ 〈 ]٢٢٢:البقرة[. 

 املصادر  إىلخذ األمور بعفوية دون أن يرجع        إذن الذي يأ  
من السهل جدا أن يقع     _ والشروح واألقوال والكتب املعتمدة     
 .يف مثل هذا اخلطأ؛ بل فيما هو أشّد منه

والعجب كل العجب من قوم يتسارعون إىل عرض آرائهم         
تصحيًحا أو تضعيفًا، قبوالً أو ردا،      : -مثالً-يف احلديث النبوي    

حتليالً أو حترًميا، استحباًبا أو     : ائهم يف املسائل الفقهية   أو عرض آر  
                                     

 ).١/٤٠٣(من حديث عائشة رضي اهللا عنها، وانظر فتح الباري          ) ٣٠١(أخرجه البخاري   (1) 
 .كلُّ ماواراك وسترك : إلزار وا. أشدُّ اإلزار : أتزر، أي 

 

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟٢٠

وقد يفسر أحدهم حديثًا أو حكًما شرعيا قبل        . كراهة، أو إباحة  
مراجعة الشروح، وقبل مراجعة أقوال العلماء فيه، يف الوقت الذي 
يسخر فيه هؤالء كل السخرية من غريهم، مّدعني أن هؤالء            

فقد أصبحنا نسمع كثًريا    . ئوا يتكلمون تعلموا بني يوم وليلة وُبوِّ    
ممن ينتقد شباًبا درسوا العلوم الشرعية يف أسبوع أو شهر أو ثالثة            

هؤالء ال بصر   : أيام أو أربعة، وتكلموا يف الشرعيات، ويقول       
هلم، مث ُوجد أهنم هم أنفسهم يتكلمون يف قضايا جليلة وخطرية           

ة يراجع فيها   دون أن يكلِّف أحدهم نفسه وال حىت ساعة واحد        
ما قاله أهل العلم يف هذه املسألة، فضالً عن يوم وليلة، أو أيام،              

 .أو أسبوع، أو شهر

 (#ûθ: إن اهللا تعاىل يقول يف موضعني      è= t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Íالذكر β Î) 
óΟçGΨ ä. Ÿω tβθ çΗ s>÷è s? 〈 ]أهل : وأهل الذكر هم  . ]٧:، واألنبياء ٤٣:النحل

 - أي مسألة  -رف على املسألة    العلم بالشيء، فالشرع جيعل التع    
فإن كانت املسألة طبية فُيسأل     : من قبل أهل االختصاص فيها    

عنها األطباء، وإن كانت املسألة لغوية فُيسأل فيها أهل اللغة، وإن    
 .كانت املسألة شرعية فُيسأل فيها علماء الشريعة

 (#ûθè=t↔ó¡sù Ÿ≅÷δr& Í:  الذين قال اهللا تعاىل فيهم     فهؤالء هم أهل الذكر   



 

     

 

٢١  ميلك حق االجتهـاد ؟من

 وليس غريهم؛ فال تسأل الطبيب عن مسألة شرعية، كما ال           〉 الذكر
تسأل الفقيه عن مسألة طبية حبتة، وال تسأل األديب أو الشاعر أو             
الصحفي عما ليس من اختصاصهم من الشرعيات، مع احترامنا           
لألديب والشاعر والصحفي، وتقديرنا للدور الذي يؤديه كلٍّ منهم يف       

محاية األخالق، وتأديب النفوس، مىت كان على        خدمة اجملتمع، و  
مستوى هذه الوظيفة اليت يقوم هبا، واحلمد هللا أن الذين هم على              

 .مستوى هذه الوظيفة كثري، وفيهم خري كثري

 - يف حديث صاحب الشجة- وكذلك فلقد عاتب الرسول 
أن رجالً من الصحابة ذهب     :  وحاصل القصة  من أفتوه بغري علم،   

: يب بشجة يف رأسه، فأصابته جنابة، فسأل أصحابه        يف غزوة فأص  
 بأن يغتسل؛ فاغتسل فمات من      -أو أمروه -ماذا يفعل؟ فأشاروا عليه     
قتلوه قتلهم اهللا، أال سألوا إذا مل        " : أثر اجلرح؛ فقال النيب      

 .)١("فإمنا شفاء العيِّ السؤال! يعلموا؟
                                     

، )٥٢٧(، وابن ماجه    )٣٣٧(،وأبو داود   )٧٥٢(، والدارمي   )٣٠٤٨( رواه أمحد    (1)
 أخرجه    ، وله شاهد من حديث جابر بن عبد اهللا           من حديث ابن عباس     

، واحلديث صححه   )١/٢٢٧(، والبيهقي   )١/١٩٠(، والدارقطين   )٣٣٦(أبو داود   
 .الشيخ األلباين

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟٢٢

-لمالذي ليس عنده ع   - أخرب أن العاجز الَعييِّ       فالنيب  
شفاؤه أن يسأل، فكان حق هؤالء أن يسألوا إذ مل يعلموا،             

 . من ال يعلم أن يسأل من يعلمفأرشد النيب 

وكذلك يف قصة العسيف الذي كان عنده رجل فزىن            
بامرأته؛ فذهب أبو العسيف يسأل الناس؛ فسأل أهل العلم،           

إين سألت أهل   : " وقال فأخربوه مبا على ولده، فجاء إىل النيب        
لم، فأخربوين أن على ابين جلد مائة، وتغريب عام، وأن على           الع

، وأقره على   )١( على ذلك   فأقرَّهم النيب    ،"امرأة هذا الرجم  
سؤال أهل العلم واالعتماد على فتواهم حىت يف زمن النبوة،           

 . بني أظهرهمورسول اهللا 
إذن دل على أن الطريق الصحيح جلماهري الناس يف معرفة           

م هو أن يسألوا أهل العلم، وحني نقول يسأل أهل          احلالل واحلرا 
العلم ال يعين ذلك أن ُيغمض السائل عينيه، ويعتقد وهو أعمى،           
مع أن لديه إمكانية، وله قراءة، وهو إنسان مثقف؛ بل إذا أفتاه             
العامل بشيء فله أن يناقشه فيما أفتاه به، وأن يعرض عليه قوالً             

                                     
من حديث أيب هريرة وزيد بن خالد       ) ١٦٩٨(، ومسلم   )٢٦٦٩( البخاري    رواه (1)

 .اجلهين رضي اهللا عنهما



 

     

 

٢٣  ميلك حق االجتهـاد ؟من

ذي حيتج به، ال مانع من هذا       آخر مسعه، وأن يسأله عن الدليل ال      
كله، لكن املهم أن يكون الكالم يف املسائل الشرعية مضبوطًا           
حمميا حمفوظًا، ال ميلك أي إنسان أن يتكلم فيه بدون قيد وال             

 .شرط، ودون حسيب وال رقيب

إذن هذه صورة، وهي صورة جراءة بعض الناس على الكالم          
ن يتأهلوا لذلك، أو     دون أ  - من اإلفتاء وغريه   -يف الشرعيات   

 .ميلكوا العلم الذي يرشحهم ملثل هذا املنصب

فالناس ال غىن هلم عن املفتني املتخصصني الذين طالت           
 .دربتهم ومراهنم وممارستهم للكتب، ومعرفتهم بأقوال الناس

 دعوى االجتهاد: الصورة الثانية 

دعوى االجتهاد، فاألمر   : من صور القول على اهللا بغري علم      
صر عند بعض الناس على جمرد الكالم يف الشرعيات؛ بل           ال يقت 

يتعدى عند بعضهم إىل أن يّدعي أحدهم لنفسه دعوى أنه جمتهد،           
 .وأنه ميلك حق االجتهاد

إن فالًنا  : ويف الواقع لسنا ممن يغلق باب االجتهاد، كما يقال        
ال، أبًدا،  .. أنت حتجر على عقول الناس    : ُيغلق باب االجتهاد، أو   

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟٢٤

إن باب  : -كما قال بعض الكتاب املعاصرين     -قول  لكننا ن 
االجتهاد مل يفتح ولكنه كُِسَر كسًرا، مبعىن أنه أصبح مفتوًحا            

ممن يتأهل لالجتهاد، وممن    : على مصاريعه، يدخل فيه كل إنسان     
ال يتأهل له؛ بل قد تسلل إليه كثريون ليسوا أهالً هلذا األمر،              

عذورون، أخطأوا أم   وادعوا أهنم جمتهدون، وأهنم مأجورون م      
 .أصابوا، فهؤالء من القائلني على اهللا تعاىل بغري علم

 :شروط املفيت 

  -فضالً عن االجتهاد  - شروطًا للفتوى    ولقد اشترط العلماء    
 .ال تتوفر أكثرها أو كلها يف هؤالء

 :فمن هذه الشروط

 فالكافر أو املرتّد فاقد األهلية، وليس من حقه         : اإلسالم -١
 ذلك حىت يسلم إن كان كافًرا، أو يعلن توبته إن            أن يتكلم يف  

كان مرتًدا على املأل، فحينئٍذ يسلك الطريق، ويبدأ يف التعلم حىت           
 .يصبح أهالً هلذه الوظيفة اخلطرية

 فإن غري املكلف الذي مل يصل إىل درجة          : التكليف -٢
 .التكليف الشرعي ال يفيت أيًضا



 

     

 

٢٥  ميلك حق االجتهـاد ؟من

  بقول أو بفعل أو    سواء أكان فسقه  -فالفاسق  :  العدالة -٣
 . ال ُتقبل فتواه، وال ُيسمع قوله-باعتقاد

 -اإلسالم، والتكليف، والعدالة  : اليت هي -وهذه الشروط الثالثة    
جممع عليها عند العلماء، وجممع على أنه البد من توفر هذه الشروط            
يف املفيت أو املتكلم يف أمور الشرع، وهناك شروط أخرى اختلفوا            

 : فيها، منها

ال ُيقبل قول مفٍت إال إن كان        :  فبعضهم يقول  :تهاداالج
 ؛ لئال ..عاملًا بلغة العرب، عارفًا بأصول الفقه، عارفًا باإلمجاع       : جمتهًدا

يأيت بقول يناقض اإلمجاع وهو ال يدري، كذلك يكون عارفًا           
باختالف العلماء حىت يستطيع أن مييز االختالف، ويأخذ بالقول         

 …جوحالراجح، ويترك القول املر

جودة القرحية، والفطنة، وكثرة اإلصابة،     : كما اشترط آخرون  
بأن يكون املفيت   : والذكاء، وهو ما يعرب عنه اإلمام اجلويين وغريه        

يكون عنده يقظة وانتباه وذكاء، حبيث إنه يعرف        : أي" فقيه النفس "
ِحَيل الناس، ويعرف أالعيبهم، ويعرف طرائقهم، ويستطيع أن          

سلوب مناسب؛ ولذلك يعقب اإلمام أمحد على       يتوصل إىل احلق بأ   

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟٢٦

ال ينبغي  ": ذكر مثل هذه الشروط اليت البد منها بقوله رمحه اهللا          
 :للرجل أن ُيَنصِّب نفسه للفتيا حىت يكون فيه مخس خصال

 فمن مل يكن له نية مل يكن عليه         أن تكون له نية،    :أوالها
 .نور، وال على كالمه نور

أن تكون  : ، مبعىن لم ووقار أن يكون له علم وح     :الثاين
أخالقيات هذا املفيت املتكلم يف الشرعيات جتعله يف موضع القدوة          

 موضع الثقة يف التعبري عن معاين الشرع        -فعالً-واألسوة، وجتعله   
 .وتوصيلها إىل نفوس الناس

:  مبعىنأن يكون قوًيا على ما هو فيه وعلى معرفته،       : الثالث
 الشرعية، وقدرة على معرفتها     أن يكون عنده متكن من املسائل     

 .واإلحاطة هبا

أن :  وُيقصد بالكفاية  الكفاية، وإال مضغه الناس،   : الرابع
 .يكون مستغنًيا عما يف أيدي الناس

أن يعرف الناس وحيلهم    :  أي ،)١(معرفة الناس : اخلامس

                                     
 ).٤/١٩٩( إعالم املوقعني (1)



 

     

 

٢٧  ميلك حق االجتهـاد ؟من

 .وأالعيبهم؛ لئال يغتر بأقواهلم أو مكرهم أو التوائهم

 الفتيا ألنفسهم، ومينعون    ولذلك كان األئمة حيتاطون يف     
 يف  -رمحه اهللا -غريهم من اإلفتاء بغري علم، حىت قال ابن القيم           

 -رمحه اهللا -يعين ابن تيمية    -كان شيخنا   ": "إعالم املوقعني "
الناس الذين  :  يعين - شديد اإلنكار على هؤالء     -ورضي عنه 
: ام فسمعته يقول يوًما من األي-يف الكالم والفتيا بغري علميتسرعون 

يكون : أُجِعلت حمتسًبا على الفتوى؟ فقلت له     : قال يل بعض هؤالء   
على اخلبازين والطباخني حمتسب، وال يكون على الفتوى            

 أأنت مكلف من قبل    : ، فهم يسألونه ويقولون    )١(!"حمتسب؟
السلطان باالحتساب على أهل الفتوى؟؛ وذلك أنه كان ُيَعيَّن          

كما هو  -ت املختصة   على أهل كل مهنة مسئول من قبل اجلها       
، فيجيبهم ابن تيمية وُيخربهم أنه جعل نفسه حمتسًبا         -احلال اليوم 

 .على الفتوى، مينع من اإلفتاء من ليس أهالً له

 -رمحه اهللا -والغريب أن بعض الناس نسب إىل ابن تيمية          
الذي كان ُيالحق   -ابن تيمية   !!.. جتويزه االجتهاد حىت للعامي   

                                     
 ). ٤/٢١٧( إعالم املوقعني (1) 

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟٢٨

ن للفتوى، وليسوا من أهلها، فيمنعهم       الذين يتصدرو املتسللني  
!!  ينسب إليه بعضهم جتويزه االجتهاد حىت للعاّمي        -وُيشهِّر هبم 

 !.كيف يكون هذا؟

يا : وإذا احتججت أو اعترضت على بعض هؤالء قال لك        
 يقول يف احلديث املتفق     أخي، ال ُتحجِّر واسًعا، أليس الرسول       

يب هريرة رضى اهللا    عليه عن عمرو بن العاص، وجاء أيًضا عن أ        
إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران وإذا          : "عنهما

أنا ال أعدم منه، إما     : فيقول؛  )١( "حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر     
وِلَم تعترض علىَّ   ! أجًرا واحًدا، أو أجرين، فلماذا أنت منـزعج؟      

يف كوين أتكلم وأُفيت حبسب علمي يف مسائل الشرع، وأكتُب ما           
 !من املباحث املهمة يف هذا الباب؟تيسر 

إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله     : "والواقع أن هذا احلديث   
 : إمنا يكون ملن توفَّر فيه شرطان"…أجران 

 أن يكون أهالً لالجتهاد فعالً، متأهالًَ له بعلم غزير،           -١

                                     
  .من حديث عمرو بن العاص ) ١٧١٦(ومسلم ) ٧٣٥٢(رواه البخاري (1) 



 

     

 

٢٩  ميلك حق االجتهـاد ؟من

 .وخربة ودراسات كافية

 ،  أن يبذل وسعه يف االجتهاد يف املسألة اليت ُتعرض عليه          -٢
؛ بل ُيضيف إىل    -مثالً-فال يكتفي بكونه مشهوًرا أو معروفًا        

ذلك تقليب وجوه الرأي يف املسألة اليت ُتعَرض عليه، والتأمل            
والنظر فيها، وإن كانت حتتاج إىل حبٍث َبَحث، وإن كانت حتتاج           

فإذا فعل هذا   . إىل سؤال سأَل؛ حىت يستقصي احلق مث يقول به         
إن أصاب فله أجران،    : ور يف احلالني  فال إمث عليه؛ بل هو مأج     
أما من تكلم بغري علم فهو آمث، حىت        .. وإن أخطأ فله أجر واحد    
 كانت على سبيل الصدفة     - لو وقعت  -لو أصاب؛ فإن إصابته     

واملوافقة، وليست مبقتضى الطريقة الشرعية؛ ولذلك فهو آمث يف          
صاب من قال ىف القرآن برأيه فأ     : "احلالني، كما جاء يف احلديث    

، فإذا صح هذا احلديث فهو خيدم هذا املوضوع          )١("فقد أخطأ 
الذي نتكلم فيه، وعلى كل حال فلدينا حديث ثابت رواه ابن            

                                     
هذا : ، قال الترمذي  من حديث جندب بن عبد اهللا       ) ٢٩٥٢(أخرجه الترمذي   (1) 

ـ              وقال . حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل احلديث يف سهيل بن أيب حزم اه
تفرد عن الثقات مبا ال يشبه       ي: ال يتابع يف حديثه، وقال ابن حبان       : البخاري

 .حديث األثبات

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟٣٠

َمْن أُفْيت بفُتيا   " :  قال أن النيب   : ماجه واإلمام أمحد وغريمها   
إذن هذا املفىت الذي    . )٢("، فِإمنا إمثه على َمْن أفتاه     )١(غري ثبتٍ 

ال تثبُّت وال دليل شرعي حيمل وزره ووزر من         تكلم بدون علم و   
 ôyϑ :أضلَّه بغري علم، يقول اهللا تعاىل      sù ÞΟn= øßr& Ç£ϑ ÏΒ 3“ uyIøù$# ’ n?tã 

«!$# $ \/É‹Ÿ2 ¨≅ ÅÒ ã‹Ïj9 }¨$ ¨Ζ9$# Îötó Î/ AΟù= Ïæ 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰÷κu‰ tΠöθ s)ø9$# 
šÏϑ Ï=≈ ©à9$# 〈 ]علم  فمن تكلم يف شأن ديين بغري     ،  ]١٤٤:األنعام 

هو ظامل لنفسه، ظامل لغريه، ظامل لألمة،       : فهو من أظلم الظاملني   
ظامل للمجتمع، وإمثه عليه، وكذلك إمث من أضلهم بغري علم،            

 (#ûθ: حيمل أوزارهم كاملةً يوم القيامة، قال تعاىل       è= Ïϑ ós u‹Ï9 öΝèδ u‘# y— ÷ρ r& Z
tΠöθ كاِملَةً tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$#   ôÏΒ uρ Í‘# y— ÷ρ r& šالذين Οßγ tΡθ = ÅÒ ãƒ Îötó Î/ AΟù= Ïã 3 Ÿω r& 

u!$ y™ $ tΒ šχρ â‘ Í“ tƒ 〈 ]رمحه اهللا   اإلمام ابن القيم   قال   ،]٢٥:النحل 
من أفىت الناس وليس بأهل للفتوى فهو آمث عاٍص، ومن           : "تعاىل

ابن ، وقال   )٣("أقرَّه من والة األمور على ذلك فهو آمث أيًضا          
                                     

انظر . بسكون الباء صفة للفتيا، أي غري ثابتة، أو بفتحها أي صواب           :  غري ثبت  (1)
 ). حاشية١٤/١٩(املسند 

من حديث        ) ٥٣(، وابن ماجه     )١٥٩(، والدارمي   )٨٠٦٧( أخرجه أمحد     (2)
 .، وإسناده حسنأيب هريرة 

 ).٤/٢١٧( إعالم املوقعني (3)



 

     

 

٣١  ميلك حق االجتهـاد ؟من

ما فعل بنو أمية،    ويلزم وىل األمر منعهم ك    : " رمحه اهللا  اجلوزي
وهؤالء مبنـزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق، ومبنـزلة   
األعمى الذي ُيرشد الناس إىل القبلة، ومبنـزلة من ال معرفة له             

وإذا . بالطب وهو يطبب الناس؛ بل هو أسوأ حاالً من هؤالء كلهم          
تعني على ويل األمر منع من مل حيسن التطبب من مداواة املرضى،             

: يعين )١(!"ف مبن مل يعرف الكتاب والسنة ومل يتفقه يف الدين؟         فكي
هو أوىل بأن ُيمنـع من الطبيب الذي يتكلم وهو ال يعرف            

 .الطب

فوا عجًبا للموازين املزدوجة اليت يزن هبا بعض املتصدرين          
أمور األمة، حىت رمبا حجروا على األكفاء، وحاصروا الكلمة يف          

ا الباب مفتوًحا للمتطفلني الطارئني     أفواههم لو استطاعوا، وتركو   
وقد حتدث فقهاء احلنفية عن مفٍت      .. على العلم وليسوا من أهله    

هذا املفيت املاجن   : ، وقال اإلمام أبو حنيفة    )املفيت املاجن (ُيسمونه  
ُيفيت وليس  : ألنه متالعب بالفتوى  : ملاذا؟ قال . جيب احلجر عليه  

 هؤالء املتهالكني على    كفى اهللا أمة اإلسالم شر    . أهالً للفتوى 

                                     
 ).٤/٢١٧( إعالم املوقعني (1)

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟٣٢

 .الفتوى، الالبسني لبوس الضأن على قلوب الذئاب

وبطبيعة احلال فإن كون اإلنسان يبحث يف مسألة معينة وهو           
 الكتب، وحبث   إىلطالب علم، أو إنسان عنده قدرة على الرجوع         

املسألة، واستقصاء أدلتها، واألقوال املوجودة فيها، مث الوصول إىل          
 -كما يقول أهل العلم   - قد يسوغ؛ ألن االجتهاد      فإن هذا _ نتيجة  

أنه ميكن أن يكون اإلنسان جمتهًدا يف مسألة واحدة          : يتجزأ، مبعىن 
 .بعينها، لكن هذا االجتهاد هو اآلخر له طريقُُه املعروفة



 

     

 

٣٣  ميلك حق االجتهـاد ؟من

 اخلوض يف مسائل معينة حبجة أهنا سهلة: الصورة الثالثة 

سائل معينة،  اخلوض يف م  : من صور القول على اهللا بغري علم      
 .وما أكثر ما يتسرع الناس يف ذلك. حبجة أهنا يسرية وسهلة

جيلس جمموعة من الناس، قد يكونون أحياًنا من العامة،           
وأحياًنا يكونون من املثقفني ثقافة عصرية، ومعلوماهتم الشرعية         
ليست كافية حبيث تؤهلهم للكالم يف مسائل شرعية، ومن مثَّ           

والقضية ليست جمرد مدارسة أو     .. فيهاالوصول إىل نتيجة معينة     
وبعدها !! مباحثة؛ بل أحياًنا يتوصلون إىل آراء، وإىل نتائج معينة        

إن األمر سهل، وهذه القضية يسرية ال حتتاج إىل          : يقولون لك 
 .كبري عناء

:  حينما سأله رجل عن مسألٍة فقال      وهللا درُّ اإلمام مالك     
فغضب اإلمام مالك، !! سهلةهنا قضية يسرية إ: ، فقال له"ال أدري"

: ليس يف العلم شيء خفيف، أما مسعت قول اهللا           ":وقال له 
 $ ¯Ρ Î) ’ Å+ ù= ãΖ y™ y7 ø‹n= tã Zω öθ s% ¸ξ‹ É)rO 〈  ]١(]"٥:املزمل(.  

                                     
 ).٤/٢١٨( إعالم املوقعني (1)

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟٣٤

إذن فاألصل أن مسائل احلالل واحلرام ليست سهلة؛ فإن          
املتكلم فيها ُيعبِّر عن حكم الشرع، ويترجم عن اهللا تعاىل             

 ويوقع عن رب العاملني، وهو ال يأيت بشيء من           ،ورسوله  
جيبه اخلاص حىت يتساهل يف هذا األمر، أو يفرِّط فيه حبجٍة أو             

 .أخرى

 اعتقاد أن اخلالف حبد ذاته حجة: الصورة الرابعة 
 وهي  -الصورة الرابعة من صور القول على اهللا بغري علم           

كثًريا من  أن  : -من أخطر الصور، وأكثرها انتشاًرا يف هذا العصر       
 يعتقدون أن االختالف حبد ذاته      -خاصةً غري املتخصصني  -الناس  

أهنم يرون أن جمرد وجود عدة أقوال يف مسألٍة ما           : حجة، مبعىن 
حجةٌ هلم يف أن يأخذوا يف هذه املسألة مبا شاءوا، فإذا كان يف              

فهموا _ قول يقول بالتحرمي، وقولٌ يرجِّح اإلباحة       : املسألة قوالن 
ملاذا؟؛ ألن فيها قولني، فيعتقدون     . ن هذه املسألة مباحة   من ذلك أ  

 .أن االختالف ذاته حجة يف الشرع

وقد ابُتلي املسلمون بطائفة كثرية من هؤالء، صوَّروا هلم أن          
جمرد االختالف يف مسألة ما ُيبيح للمسلم أن خيتار من هذه             
األقوال ما يشاء، بالرغبة واملزاج والتشهِّي، وليس بالدليل           



 

     

 

٣٥  ميلك حق االجتهـاد ؟من

فريون االختالف دليالً على اإلباحة، كما ذكر ذلك        .. لشرعيا
اخلطايب والشاطيب وغريمها منكرين على هؤالء أهنم يرون           
االختالف يف مسألة ما دليالً على اإلباحة، ويعتمدون يف ذلك           

 يا أخي،  : على جواز فعل الشيء ألن فيه خالفًا، فيقول قائلهم         
، فعالم ُتنكر   .. فيها خالف  ال ُتشدِّد على الناس، فهذه املسألة      

وِلَم تناقش  ! على هؤالء الذين ُيخالفون رأًيا واحًدا يف املسألة؟        
إذن هؤالء ال يعتمدون يف اخلالف على البحث عن          !. وجتادل؟

الدليل الشرعي من آية أو حديث، وال على تقليد عاٍمل اعتمدوا            
 أهالً:  وإال لقلنا هلم   - ممن يسوغ هلم التقليد     -على تقليده   

 .ومرحًبا

هذه املسألة فيها خالف، وأنا ال أقبل       : ولو أن واحًدا قال لك    
إذن فكالم من تقبل؟، فأجاب بأنه سيبحث       : كالمك، فإذا سألته  

_ املسألة، ويستقصيها من الكتب، ويصل إىل النتيجة اليت يرتضيها          
أن ال يأيت بقول مل ُيسبق إليه، وأن        : فإنك تقبل مسلكه هذا، بشرط    

ده  الوصول إىل احلق، وليس جمرد التشهي واتباع اهلوى           يكون رائ 
 .-يعلم اهللا ذلك من قلبه-

فكالم : أنا ال أقبل كالم فالن، فإذا سألناه      : ولو أن آخر قال   

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟٣٦

أنا أثق بالعامل الفالين، وأقلده يف هذه        : من تقبل؟ فأجابنا قائالً   
: لاملسألة حىت قبل أن أعرف رأيه؛ فإننا قد نقره على فعله ونقو           

ال بأس، ما دمت عاميا لست من أهل البحث وال من طلبة              
العلم، فإنك حني تقلد عاملًا تثق بعلمه ودينه يف الرخصة والعزمية،           

ال يلحقك حرج من ذلك إن شاء اهللا؛         _ والتيسري والتشديد   
ولكن حني تزعم أنك مأذون لك شرًعا أن ختتار على مزاجك            

سألة وتعّدد يف األقوال؛    وحسب رغبتك جملرد وجود خالف يف امل      
 .!فما هو دور الشرع حينئٍذ؟

 :ميزان الشرع ال ميزان التشهِّي 

 أمرنا عند التنازع بالرجوع إىل الكتاب       وحنن نعلم أن اهللا     
 〉  βÎ*sù ÷Λäôãu“≈uΖs? ’Îû &óx« çνρ–Šãsù ’n<Î) «!$# ÉΑθß™§9$#uρ :والسنة، كما قال

الفنا يف أمٍر من أمور الدين، فليس       اخت: ، فالتنازع هنا  ]٥٩:النساء[
احلكم بيننا عند االختالف أن يأخذ كل منا ما يريده؛ بل أن نرد              

 شخصه  إىل:  أي 〉 ÉΑθß™§9$#uρ إىل كتابه،   : أي 〉  ’n<Î) «!$# Éاخلالف  
 .يف حياته، وإىل سنته بعد وفاته، وهذا هو امليزان

 β :وقد بّين اهللا حكم من ال يقبل هذا امليزان فقال            Î* sù 
÷Λä ôã u“≈ uΖs? ’ Îû &ó x« çνρ –Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ β Î) ÷ΛäΨ ä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ 



 

     

 

٣٧  ميلك حق االجتهـاد ؟من

ÏΘöθ u‹ø9$#uρ Í½z Fψ$# 〈        فرد التنازع إىل اهللا تعاىل والرسول ،  ميزان 
 .من يؤمن باهللا واليوم اآلخر، أما غريه فيختار ما يشاء

ن ال يقبلون هذا امليزان     ويف بعض املواضع نفى اهللا اإلميان عم      
’ ? öΝs9r& us: كما يف قوله تعاىل    n< Î) šالذيَن tβθ ßϑ ãã ÷“ tƒ öΝßγ ¯Ρr& (#θ ãΨ tΒ#u !$ yϑ Î/ 

tΑÍ“Ρé& y7 ø‹s9Î) !$ tΒ uρ tΑÍ“Ρé& ÏΒ y7 Ï= ö6 s% tβρ ß‰ƒ Íãƒ β r& (#ûθ ßϑ x.$ y⇔tFtƒ ’ n< Î) 

ÏNθ äó≈ ©Ü9$# ô‰s% uρ (#ÿρ ÞÉ∆ é& β r& (#ρ ãàõ3tƒ Ïµ Î/ 〈 ]وقال  ]٦٠:النساء ،
 #sŒÎ)uρ (#ûθ: سبحانه يف آية أخرى    ãã ßŠ ’ n< Î) «!$# ِِورسوِله zΝä3ós uŠÏ9 

öΝæη uΖ÷ t/ #sŒÎ) ×,ƒ Ísù Νåκ÷]ÏiΒ tβθ àÊ Í÷è –Β ∩⊆∇∪ β Î)uρ ä3tƒ ãΝçλ°; ‘,ys ø9$# (#ûθ è?ù'tƒ 

Ïµ ø‹s9Î) tÏΖÏã õ‹ãΒ 〈 ]٤٩، ٤٨:النور [. 

ذا فهم إذا وجدوا حكًما شرعًيا ُيعجبهم أخذوا به، وإ           
املسألة فيها خالف،   : وجدوا حكًما ال ُيعجبهم رفضوه وقالوا      

ورموا غريهم بالتشدُّد، وحتجري األمر الواسع، والتضييق على          
 .، وحنو ذلك…العباد

وحنن ال ننفي اخلالف، وال نرفض رأًيا معيًنا، لكن الشيء           
الذي نرفضه هو إغفال الضابط الذي جيب التحاكم إليه، وهو           

 :  çνρقول اهللا    –Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ 〈    أما ميزان التشهي ،

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟٣٨

فالشرع ال ُيجيزه؛ بل مل يأت الشرع إال إلخراج الناس من             
 : شريعة اهللا، كما قال اهللا       إىلشهواهتم النفسية وأمزجتهم الذاتية     

 ¢ΟèO y7≈ sΨ ù= yè y_ 4’ n?tã 7π yèƒ ÎŸ° zÏiΒ ÍøΒ F{$# $ yγ ÷è Î7¨?$$ sù Ÿω uρ ôìÎ7®Ks? u!#uθ ÷δ r& t
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Ÿω uρ ôìÎ7®Ks? öΝèδ u!#uθ ÷δ r& 〈 ]فإن ما أنزل اهللا تعاىل شيء،       ]٤٩:املائدة ،
مطالب باحلكم مبا أنزل اهللا تعاىل أما       وأنت  . وأهواؤهم شيٌء آخر  

 .األهواء فعليك أن تدعها جانًبا، وال تلتفت إليها

فالعامي أو السائل أو املستفيت حني جييء إىل العامل يطلب           
فتواه يف املسألة الفالنية يعرف أين مييل هواه، وال حيتاج أن يسأل            

، أو  غريه عن ذلك؛ وإمنا جاء يسأل العامل عن حكم رب العاملني          
سيد املرسلني يف هذه املسألة، ال عن شهوته الذاتية، أو مزاجه            

ومن غري الصحيح أن ُيجيبه املفيت بأن يف املسألة          .. الشخصي
قولني وأنت خمري بينهما؛ فإن معىن ذلك أنه ردَّه إىل هواه، وهو             

، ال حكم هواه،     إمنا جاء يريد حكم اهللا تعاىل ورسوله          
راج املكلف من داعية هواه إىل طاعة        والشريعة إمنا وردت إلخ   

 .ربه ومواله



 

     

 

٣٩  ميلك حق االجتهـاد ؟من

 :ليس هلا آخر.. سلسلة  

هناك خطر كبري جًدا من هذا املسلك الذي يتشبث به            
البعض، ويتبني هذا اخلطر عند رؤية املراحل اليت يوصل إليها هذا           

 :املسلك يف النهاية، واملراحل تتواىل

من قيود  اختاذ اخلالف خمرًجا للتحلل      : فاملرحلة األوىل 
، وسيجد  …هذا فيه خالف  : شيئًا؛ يقولون الشريعة، وحني نقول    

الواحد خالفًا شاذًا ضعيفًا؛ بل وأقواالً مهجورة حني يرجع إىل            
ولو ذهبنا نذكر بعض األقوال املهجورة اليت ذكرها        . الكتب القدمية 

 على  -بعض الفقهاء؛ لعجب القارئ عجًبا شديًدا، حىت إين أذكر          
 :أين قرأت يوًما من األيام أن واحًدا من املتقدمني يقول -سبيل املثال

لو كان على إنسان ديون كثرية إلنسان آخر، ومل يستطع أن             
يسدِّدها، فأراد أن يقدم نفسه عبًدا رقيقًا لصاحب الدَّين، يسترقه          

فهل يقول هبذا   ! جاز ذلك، أو كالًما حنو هذا      _ مقابل َدينه   
 من كتاب أو سنة، أم أنه        وهل يدل عليه آثار   ! القول أحد؟ 

معارض لألصول الشرعية، وإمجاع األمة القطعي الصريح على         
مدى العصور؟، لكن ُوجد إنسان قال به، أو قد ال يكون قال به             

ولو ذهبنا نأخذ   . حقيقةً، لكن ُنسب إليه، أو فُهم عنه خطأ        

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟٤٠

األقوال الشاذة والضعيفة واملرجوحة فلن ننتهي أبًدا، وبذلك          
 .للنا من قيود الشريعة كلها دون أن ينتهي اخلالفنكون قد حت

ما كان  : أن يقال : وهذه هى املرحلة األوىل هلذا املسلك      
قبلناه، أما غريه فكلٌّ    _ جممًعا عليه واتفق العلماء على القول به        

 ولن تتم إن شاء     -يأخذ منه ما يشاء، وحني تتم هذه املرحلة          
 . ينتقلون إىل املرحلة الثانية-اهللا

ال حتاكمونا إال   : أن هؤالء الذين يقولون   : ملرحلة الثانية وا
إن اإلمجاع نفسه فيه    : سينتقلون بنا ويقولون  _ إىل اجملمع عليه    

 !.خالف

ال نأخذ إال اجملمع عليه؟، وهم      : أما كانوا باألمس يقولون   
حىت اإلمجاع فيه خالف فال نأخذ به، فهناك من         : اليوم يقولون 

 كما هو   - ال يقبل إال إمجاًعا خاًصا     -مجاع  العلماء من ال يقبل اإل    
مذهب الظاهرية؛ بل حىت بعض املتأخرين من األصوليني ال يقولون          

 .ذلك فال حجة فيهباإلمجاع أصالً، وعلى 

ملاذا؟ أما كنتم باألمس حتاكموننا إىل        : وحني تسأهلم 
. نعم؛ ولكن حىت اإلمجاع فيه خالف     : اإلمجاع؟ فإهنم سيقولون  

يع أن نترك هذه األقوال، وال نأخذ منها بشيء؛          إذن حنن نستط  



 

     

 

٤١  ميلك حق االجتهـاد ؟من

 ألن اإلمجاع نفسه فيه خالف، فنحن معذورون يف أن نأخذ            
 !ما نرى، ونترك هذا اإلمجاع

وهذه مرحلة ميكن تصور وقوعها، وخاصة إذا عرفنا أن           
فلو جاء  .. كثًريا من الناس ال ُيفرقون بني عامل قدمي وعامل معاصر         

اعتربوا هذا العامل ُحجة    _ مجاًعا قدًميا   عامل معاصر برأي ينقض إ    
؛ ولذلك حيتج هؤالء بكالم متأخرين        ..على نقض اإلمجاع  

 . أو حممود شلتوت أو غريمها-مثالً-حممد رشيد رضا : كالشيخ

ال شك أن يف املعاصرين علماء أفذاذًا، هلم منـزلة، وعندهم          
 هلم آراء  .. حممد رشيد رضا، لكن      : آراء ناضجة كالشيخ  

وليس املقصود تقييم هؤالء؛ ولكن أن      .  ال ُيوافقون عليها   -ًضاأي-
نعلم أن من الناس من ال يفرِّق بني عامل متقدم يف وقت انعقد فيه              
اإلمجاع أو كاد ينعقد، وبني عامل متأخر قد يأيت بقول ينقض            

 .إمجاًعا سبقه، دون أن يكون هذا العامل اطلع على اإلمجاع

 مع العلم أن القضية     -ذلك  ولعلي أضرب لكم مثالً على      
 فقد ذكر بعض    -اليت اشتمل عليها املثال ليست هى املقصودة هنا       

، تكلم فيه عن أشياء يف صحيح       )فتح املُنعم (هؤالء يف كتاب مساه     
: اإلمام مسلم، وحني جاء الكالم عن موضوع حلق اللحية قال          

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟٤٢

أهل ملا عمت البلوى حبلقها يف البالد الشرقية، حىت إن كثًريا من            "
الديانة قلّد فيه غريه خوفًا من ضحك العامة عليه؛ العتيادهم            

حبثت غاية البحث عن أصل أُخرِّج عليه        _ حلقها يف ُعرفهم    
جواز حلقها؛ حىت يكون لبعض األفاضل مندوحةً عن ارتكاب          

هو يذكر أن   ! كيف يكون التناقض؟  : ، فانظروا "احملرم باتفاق 
إين ذهبت  : ع ذلك يقول  حلق اللحية ارتكاب حمرم باتفاق، وم     

 أحبث عن أصل أخرج عليه جواز حلقها، حىت أعطي املساكني           
 وثيقة تبيح هلم هذا     -الذين استحيوا من العامة وحلقوا حلاهم     -

 .العمل

إذن إذا انتهينا إىل عدم اإلنكار يف املسائل اليت فيها خالف،           
مجاع؛ انتقلوا بنا إىل املسائل اليت فيها إ      _ وإىل عدم الكالم فيها     

ألن اإلمجاع ذاته فيه خالف، فال يبقى إال مسائل العقيدة، وحىت           
مسائل العقيدة يستطيع هؤالء أن ُيدخلوا فيها اخلالف مع بعض          

من املرجئة، واجلهمية، والقدرية، واخلوارج،      : الفرق الضالة 
 .وغريهم…واملعتزلة

 وبذلك ُيصبح الدين كله شيئًا عائًما سيَّاالً غري منضبط،           
تستطيع أن  تقف منه على شيء، وقد ال يبقى إال ما يعرب عنه              ال  



 

     

 

٤٣  ميلك حق االجتهـاد ؟من

وأين ! ما هي روح الدين؟   : البعض بأنه روح الدين، واسأهلم    
وليت املتحدثني عن هذه املسائل من       ! وجدوا الروح هذه؟  

 إذن  - وهيهات للعلماء أن يتحدثوا مبثل هذا الكالم          -العلماء  
 :هلان اخلطب، ولكن كما قيل

  هبامشي         ُبليـت أين    فلـو
 عبد املدان بنو خـؤولتـه

        هلان علـيَّ ما ألقى ولكن

 تعـالوا فانظروا مبن ابتالين

يصل احلال ببعضهم إىل حد     !! ما أعجب شأن هؤالء الناس    و
فقدان املنطق وفقدان املوضوعية، بصورة ال يستحون فيها من          

: قالوا_ لة أهنا حرام    رأيي يف املسأ  : فإذا قال هلم قائل   .. الفضيحة
رأيي يف املسألة أهنا    : هو يقول ! سبحان اهللا . هذا يكفر الناس  
أنت تكفّر الناس، أنت تعد هذه من أركان         : حرام؛ فتقولون 

 فأين  …!اإلسالم، أنت تعترب أن من خيالفك قد خرج من امللة          
مث أما ختشون من    ! أال ختافون اهللا وتتقونه؟   ! وجدمت هذا الكالم؟  

!  أمام األمة حني تنسبون إىل الناس كالًما مل يقولوه؟          فضيحتكم
 !.وال سبيل لكم إىل توثيقه وإثباته

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟٤٤

هذا األمر حرام قد يعترب فاعله يف       : مع العلم أن الذي يقول    
؛ ألنه قد   - فضالً عن أن يكون كافًرا       -بعض األحيان غري فاسق     

ن يكون ارتكب هذا األمر بتأويل، فهو عنده حرام، لكنه عند فال          
حالل مبقتضى دليل شرعي، فيكون فالن الذي فعله غري آمث أصالً           

هذا يكفر  :  ومع ذلك يقولون   - فضالً عن أن يكون كافًرا        -
أنت تعدُّ من   : أنت تعد هذا من أركان اإلسالم، أو      : الناس، أو 

، ولك أن تستفهم     …خيالفك يف الرأي خارًجا من الدين         
أين اجملادلة باليت هي    ! أين احلوار الشرعي املوضوعي؟   : وتسأل
 -وأين أسلوب احلديث يف اهلواء الطلق       ! وأين املنطقية؟ ! أحسن؟

 !. ؟-الذي نتحدث عنه كثًريا 

قالوا  _ قال اهللا تعاىل، قال رسول اهللا       : وإذا قلت هلؤالء  
: فإذا قلت ! أأنت أعلم من فالن أو من فالن حىت ختالفهم؟        : لك

أنت من املقلدين   : الواق. قال أهل العلم، وقال فالن وفالن      
 !!.اجلامدين، تتمسك هبذه األقوال اجلامدة، أو حتارب من أجلها

أما نستحي من هذا التناقض املخجل؟ حيًنا نلهث وراء           
أقوال فالن وفالن حبجة تعظيم األئمة والعلماء ونرمي خمالفيهم          
باخلروج والتعاظم واجلنوح، وحيًنا نرفض هذه األقوال حبجة          

 وحيًنا نشرق وحيًنا     … وفتح باب االجتهاد    حرية التفكري 



 

     

 

٤٥  ميلك حق االجتهـاد ؟من

 اهلواء الطلق،   ، وحيًنا ندعوا إىل احلوار املفتوح يف       ..نغرب  
وحيًنا حناصر خصومنا ونضيق عليهم الواسع ونئد كلماهتم يف          

إىل مىت  .. أفواههم خشية أن تصل إىل مسامع اآلخرين أو عيوهنم        
 !.نظل بال انضباط؟

 تتبـع الرخـص: الصورة اخلامسة 

تتبع الرخص، وال أعين    : من صور القول على اهللا بغري علم      
الفطر للمسافر أو للمريض، أو     : الرخص الشرعية مثل  : بالرخص

 وما أشبه ذلك؛ فهذه حيب اهللا تعاىل أن يأتيها          …القصر للمسافر 
إن اهللا حيب أن ُتؤتى      ": اإلنسان، كما يف احلديث الصحيح     
 uθ:ال اهللا تعاىل  وق. )١("رخصه كما حيب أن تؤتى عزائمه      èδ ö

$ اجتباكُم tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ öعليكُم ’ Îû È Ïd‰9$# ôÏΒ 8l uxm 〈 ]٧٨:احلج[ ،
 ß‰ƒ :وقال Íãƒ ª!$# ãΝà6Î/ uó¡ãŠø9$# Ÿω uρ ß‰ƒ Íãƒ ãΝà6Î/ uô£ãè ø9$# 〈  

 فديننا هو   )٢("يسِّروا وال ُتعسِّروا  ":وقال النيب   ،  ]١٨٥:البقرة[
، وهذا  )٣("أرسلت حبنيفية مسحة  " :دين الُيسر، كما قال النيب      

                                     
  .من حديث ابن عمر ) ٥٨٣٢،٥٨٣٩( رواه اإلمام أمحـد (1)

 .من حديث أنس ) ١٧٣٤(، ومسلم )٦٩(ري أخرجه البخا(2) 
من حديث عائشة رضي اهللا عنها، ويف إسناده        ) ٢٤٣٣٤،٢٥٣٤١(أخرجه أمحد   (3) 

 .ضعف إال أن للحديث شواهد يرتقي هبا إىل درجة احلسن

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟٤٦

الدين فيه من الثراء واملرونة ما جيعله مناسًبا لكل وقت وبيئة             
ميكن أن يطبق   .. ووضع، وليس معىن ذلك أنه خيضع هلا، لكن         

 .يف كل الظروف واألحوال

ويف الدين من السماحة واليسر ما يعرفه املختصون يف العلوم          
ًعا وحترًميا ال يدل على سعة      الشرعية؛ بل إن كون العامل أشد من      

علمه، فإن العامل احلقيقي أقرب لليسر من غريه، كما قال سفيان           
إمنا العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد          ": الثوري

فالدين فيه ترخص ويسر على الناس، ولكن       . "فيحسنه كل أحد  
الترخص ال ُيؤخذ من كل إنسان، وإمنا عن الثقة الذي يعرف أين            

الرخصة؟ وأين يضع العزمية؟ أين يضع اليسر؟ وأين يضع          يضع  
أما استعمال التشديد وكون كل شيء حراًما فيحسنه        .. الشدة؟

كل أحد كما يقول سفيان، وليس الصواب وال املنهج السليم أن           
ال، بل  .. يكون دأبنا الوقوف ضد كل شيء جديد بتحرميه ومنعه        

يز، فيعلم ما ُيقبل منها     العامل هو الذي ينظر يف هذه األشياء وُيم       
فيقبله، وما يرد منها فريده وفق األصول والضوابط اليت ال تتغري            
 وال ختتلف، واحلمد هللا الذي وهب عدًدا من علماء هذه األمة            

 . من هذا النظر قدًرا طيًبا- يف هذه البالد وغريها-



 

     

 

٤٧  ميلك حق االجتهـاد ؟من

 إذن الدين يسر وتيسري ومساحة وتسهيل، وليس الكالم عنه           
من مرادي اآلن، فقد سبق أن تكلمت عليه قبل ذلك            - تفصيالً -

 .ولكن أحب أن أؤكد على قضية اليسر يف الدين والرخصة يف اإلسالم

أن اهللا تعاىل ما أغلق باًبا إىل احلرام إال فتح باًبا           : فمن التيسري 
 أنه إذا ُسئل عن مسألة      إىل احلالل، وكان من هدي الرسول       

 كما يف احلديث املتفق     -أحياًنا- احلالل   فبيَّن احلرام فيها ُيبّين معه    
أنّ رسول اهللا صلى اهللا     : " قال عليه عن أيب سعيد اخلدري      

، فقال  )١(عليه وسلم استعمل رجالً على خيرب فجاءه بتمٍر جنيب        
ال واهللا يا رسول اهللا،     : فقالأكلُّ متِر خيَرب هكذا؟     : رسول اهللا   

فقال رسول  .  بالثالثة نيإنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعني، والصاع      
بع اجلمع بالدراهم، مث ابتع بالدراهم       . فال تفعل : اهللا  
 .-كما ُيسّمونه بلغة العصر-، فبّين له املخرج أو البديل )٢("جنيًبا

وال شك أننا حباجة إىل علماء يف االقتصاد، وعلماء يف            
                                     

 . نوع جيد من أنواع التمر(1)
) ١٥٩٣(، ومسلم   )٢٣٠٣،٤٢٤٤،٤٢٤٥،  ٢٣٠٢،  ٢٢٠٢( أخرجه البخاري    (2)

 .د بن املسيب وأيب هريرة رضي اهللا عنهمامن حديث سعي
 .التمر الرديء:  اجلَمع

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟٤٨

اإلدارة، وعلماء يف االجتماع، وعلماء يف السياسة، وعلماء يف          
لنفس، وعلماء يف كل اجملاالت، جيمعون بني العلم هبذه          علم ا 

التخصصات، وبني وجود قدر من العلوم الشرعية؛ حبيث           
يستطيعون أن جيعلوا هذه القضايا حتت اجملهر الشرعي، ويصلوا          

أو أن العامل الشرعي يستعني مبثل هؤالء       . فيها إىل نتيجة صحيحة   
يتصور األمور تصوًرا   اخلرباء يف جمال ختصصاهتم؛ حىت يستطيع أن        
 .صحيًحا، وأن يصل فيها إىل النتائج السليمة

 قد قطعت شوطًا     جمامع فقهية وعلمية   -حبمد اهللا -وهناك  
هيئة كبار العلماء، واجملمع الفقهي،     : ال بأس به يف هذا اجملال مثل      

 يكون هلا دور    وبعض املؤسسات يف عدد من البالد اإلسالمية، قد       
 كل حال نرجو أن تتواصل حىت حتل        يف ذلك، وهي بداية على    

مشكالت األمة كلها على ضوء كتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه            
 .املصطفى 

وِمْن تْرك الشدة على الناس أال ُتلزمهم مبذهب معني ما دام            
اترك املذهب إىل مذهب آخر؛     : الدليل مع غريه، ولكن ال نقول     

آخر جملرد  ألنه أيسر وأسهل، فننتقل باملرء من مذهب إىل مذهب          
كون احلكم فيه أيسر دون نظر شرعي أوصلنا إىل األخذ بالثاين           



 

     

 

٤٩  ميلك حق االجتهـاد ؟من

ولقد وجدُت يف إحدى املرات أناًسا عندهم وقف،        . وترك األول 
كأن تأخذ مائة ألف ريال فتجعلها       -وكان هذا الوقف ماالً      

حبثنا : على أي أساس جعلتم املال وقفًا؟ فقالوا      : ، فسألتهم -وقفًا
فهنا . مام أمحد جواز إيقاف املال فأوقفناه     فوجدنا يف مذهب اإل   

هل حبثوا يف اآلراء األخرى حني وجدوا هذا        : ينبغي أن نتساءل  
الرأي لإلمام أمحد؟، وهل نظروا يف األدلة فتوصلوا إىل قناعة بأن           

أما أن يكونوا مبجرد ما     .  كان هكذا فال بأس    فإن.. هذا هو احلق؟  
 فهذا ال يصلح منهًجا يف      _علموا أن عاملًا أفىت بذلك أخذوا به        

 .أخذ احلكم الشرعي

واملهم أن نؤكد هنا أن يف الدين مساحةً ويسًرا ورخًصا            
عظيمةً جدا، وإن كان العامل الواحد قد يكون فيه بعض النقص            
الذي يكمله غريه؛ فإن العلماء واملصلحني واملفتني يكّمل بعضهم         

 .بعًضا، ويسّد بعضهم خلة بعض

 :علماء تزندق، أوكادمن تتبَّع رخص ال 

وهي رخص الفقهاء، فتجد    : وهناك نوع آخر من الرخص    
يف كل مذهب تسهيالً، ويكون يف مذهب من املذاهب أمًرا            

فاحلالل يف املذهب ُيعدُّ رخصة، لكن يف       . حالالً، وآخر حراًما  

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟٥٠

فيأيت . املذهب نفسه حترم مسألة أخرى ُيبيحها املذهب اآلخر        
 أي يأخذ   -أخذ ما فيه من الرخص      بعض الناس إىل املذهب، في    

 مث يأيت إىل    -منه كل ماكان حالالً، ويترك كل ماكان حراًما        
 .املذهب اآلخر، فيأخذ منه ماكان حالالً ويدع ماكان حراًما

وهذه مسألة خطرية جًدا، فهي عبارة عن تلفيق جمموعة من            
 بغري ضابط إال جمرد أهنا رخص ليس فيها مشقة على النفس             اآلراء
 تكليف، وتناسب املزاج، خاصة مزاج الكساىل والقاعدين الذين وال

ال حيبون أن يعملوا، وال أن ُيخضعوا حياهتم حلكم اهللا تعاىل وحكم            
؛ بل يصل احلال ببعض هؤالء الذين ال ُيراقبون اهللا تعاىل           رسوله  

وال خيافونه إىل أن ُيصنِّفوا مصنَّفات جيمعوا فيها رخص بعض            
 جيمعون… ًنا رخص يف كذا ، وفالن رخص يف كذا        العلماء، وأن فال  

 .يف هذا كتًبا وينشروهنا عند العامة حىت يتساهلوا يف هذه األمور

قال : وُيعجبين يف هذا القصة اليت ذكرها البيهقي وغريه         
 وهو من أمراء بين     -دخلت على املعتضد    : "إمساعيل القاضي 

 ُجمع فيه الرخص     فرفع إيلَّ كتاًبا مؤلفًا ألنظر فيه، وقد       -العباس
مصنِّف هذا  : من زلل العلماء، وما احتج به كل منهم، فقلت         

مل تصح هذه األحاديث على     : ملاذا؟ فقلت : زنديق، فسأل اخلليفة  



 

     

 

٥١  ميلك حق االجتهـاد ؟من

ما ُرويت، فمن أفىت باملتعة مل ُيفت بإباحة الغناء أو املسكر، وما            
من عامل إال وله زلة، ومن مجع زلل العلماء مث أخذ هبا ذهب               

 .)١("مر املعتضد بإحراق ذلك الكتابفأ. دينه

ما أحوجنا إىل نار املعتضد حترق كتًبا من         : قال يل صديق  
وأرى أن هذا ليس بالزم؛ فحسبنا عقول األمة          ! هذا القبيل 

وأفهامها ومداركها ووعيها، فإهنا هى النار اليت سوف حترق كل          
 .باطل، وسوف ال يبقى إال الكالم الصحيح بإذن اهللا تعاىل

 :ملة فلقد كثر حتذير أهل العلم من تتبع الرخص فمن ذلكوباجل

لو أخذت برخصة كل عامل اجتمع      ": يقول سليمان التيمي  
يف حترمي تتبع رخص    -، ويقول ابن عبدالرب      "فيك الشر كله  

، وكذلك قال   )٢("ال أعلم فيه خالفًا بني أهل العلم      ": -العلماء
هم من  وغري … )٣(اإلمام ابن حزم والباجي وابن الصالح       

 على أنه ال حيل ملسلم      -إمجاع العلماء -العلماء، فنقلوا اإلمجاع    
هذا جيوز، وقال   : أن يكون شأنه تتبع الرخص، وديدنه قال فالن       

                                     
 ).١٣/٤٦٥( سري أعالم النبالء (1)
 ).١٣٤/ ٤( املوافقات (2)
 ).حاشية١٤٧/ ٤( املوافقات (3)

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟٥٢

ال يصل إىل حد التحرمي بل أقصى       : هذا مباح، وفالن قال   : فالن
 !.أحواله الكراهة

تتبع الرخص هبذه الطريقة حرام بإمجاع العلماء، فهذه        : قالوا
 .ابن عبدالرب، وابن حزم، والباجي، وابن الصالح: شهادة من أربعة

من أخذ بنوادر العلماء ": -إمام أهل الشام-وقال األوزاعي 
وهو ما خرج   " خرج من اإلسالم  : "، يقول )١("خرج من اإلسالم  

بعد من أقوال أهل العلم؛ ألن النوادر والشذوذات ال تنتهي حبال           
ا اجتمعت يف واحد، جتد العامل       م - أصالً -من األحوال، وهي    

حبًرا زاخًرا من الفضائل، لكن عنده زلة واحدة، فأنت أخذت           
هبذه الزلة وهذه الزلة ومجعت الزالت، وِصْرَت تتعامل هبذه           

وأي ! أي منهج هذا؟  . هذه أقوال أهل العلم   : الزالت وتقول 
 !!.طريقة هذه؟

راق حنن جنتنب من أقوال أهل الع     : "ويقول األوزاعي أيًضا  
 ، وذكر مسائل   "مخًسا، ونتجنَُّب من أقوال أهل مكة مخًسا        

ال يقبلها من فقه هؤالء وأخرى ال يقبلها من فقه أولئك؛ بل قال             
                                     

 ).حاشية١٤٤/ ٤( املوافقات (1)



 

     

 

٥٣  ميلك حق االجتهـاد ؟من

لو أن رجالً عمل بقول أهل الكوفة       " :-رمحه اهللا -اإلمام أمحد   
، - أهل الكوفة من احلنفية الذين يترخصون يف النبيذ         -النبيذ  يف  

 املدنيني  يف الغناء، فإن بعض   :  أي -  السماع وبقول أهل املدينة يف   
لكان وبقول أهل مكة يف املتعة       ،  -يترخصون يف الغناء أيًضا   

فاإلمام أمحد يرى أن اإلنسان لو عمل بقول أهل الكوفة           . "فاسقًا
لكان _ يف النبيذ، وأهل املدينة يف السماع، وأهل مكة يف املتعة            

 .ء، ومع ذلك فسَّقهفاسقًا، وهو ما خرج بعد عن أقوال العلما

" يكفر: "أما األوزاعي فقد ذهب أبعد من ذلك حيث قال         
وهو بعد ما خرج من أقوال العلماء، ليس يف هذه املسألة بعينها،            

 .ولكن يف عموم املسائل

وهناك قوٌم بلغت هبم    : "-رمحه اهللا -وقال اإلمام ابن حزم     
قول كل  ِرقَّة الدين وقلة التقوى إىل طلب ما وافق أهواءهم يف            

قائل، فهم يأخذون ما كان رخصةً يف قول كل عامل، غري طالبني            
  ".ما أوجبه النص عن اهللا تعاىل أو عن رسوله 

 :اآلثار الناجتة عن تتبع الرخص 

 :ومن آثار املسلك اخلطري يف تتبع الرخص وأخذها

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟٥٤

إذ يصري الدين هبذا االعتبار كما ذكر       : االستهانة بالدين  -١
 - وقد تكلم بكالم جيد يف هذا املوضوع       -افقات  الشاطيب يف املو  

فال يبقى شيء ميكن التحاكم     : أي" يصري سياالً ال ينضبط   : "قال
 .والرجوع إليه

 من الكتاب أو السنة، وحنن      اإلعراض عن الدليل الشرعي    -٢
 ال إىل قول فالن أو      -نطالب الناس بالرجوع إىل الكتاب والسنة        

  Ÿξsù :ل مسلم، قال اهللا تعاىل     وهذا أمر جيب أن يقبله ك      -عالن
y7În/u‘uρ Ÿω šχθãΨÏΒ÷σãƒ 4®Lxm x8θßϑÅj3ysãƒ $yϑŠÏù uyfx© óΟßγsΨ÷t/ §ΝèO Ÿω (#ρß‰Ågs† 

þ’Îû öΝÎηÅ¡àΡr& %[ ùxm $£ϑÏiΒ |MøŠŸÒs% (#θßϑÏk=|¡ç„uρ $VϑŠÏ=ó¡n@ 〈 ]٦٥:النساء.[ 

 جمـاراة الواقع: الصورة السادسة 
جماراة الظروف والعوائد   : ري علم من صور القول على اهللا بغ      

الواقعة واألوضاع املستقرة يف جمتمعات الناس، وتطويع النصوص          
واألحكام الشرعية هلا، مع خمالفة هذه األشياء حلكم اهللا تعاىل ورسوله      

            ؛ وذلك ألن للواقع ضغطًا على كثري من النفوس، فإن اإلنسان
ا هم عليه، ويكره أن     بطبعه حيب أن يوافق من حوله، وُيقرَّهم على م        

فلذلك إذا انتشر عند الناس أمر وشاع       يواجههم بشيء يكرهونه؛    
فإنه قد  _ وذاع واستقر يف حياهتم وأصبح جزًءا من واقعهم          



 

     

 

٥٥  ميلك حق االجتهـاد ؟من

هذا ال جيوز،   : هذا حرام، أو  : يصعب على اإلنسان أن يقول هلم     
ومن مثَّ يذهب يبحث عن مسوغ يف حتليل هذا احلرام أو جتويزه؛            

ن هذا احلرج الذي جيده يف نفسه، أو الذي يظن أنه           حىت يسلم م  
 .حيدثه للناس

وال شك أن الواقع له سلطان على النفوس من جهة أن بعض    
النفوس تتصور صعوبة تغيري هذا الواقع وصعوبة إزالته، أو حتويله          

، وبعضهم قد ُيدخل    إىل واقع آخر يرضي اهللا تعاىل ورسوله        
… يا أخي، هذه ضرورة   : هذا من باب الضرورات، فيقول لك     

ولكن ما هي حدود الضرورة؟ حنن نقبل بالضرورة، والضرورة          
هلا أحكام، لكن هلا ضوابط أيًضا، فليس كل شيء ظن اإلنسان           
أنه حيتاجه أصبح ضرورة؛ بل للضرورة ضوابط وشروط البد من          
حتققها، فإذا حتققت هذه الضرورة فإنه ُيعمل هبا يف إطارها،            

درها، دون أن يتعدى هبا هذا اإلطار إىل الناس         ونقدر الضرورة بق  
 .كلهم بشكل عام

فالناس قد يقعون يف املعصية، ولكن مع هذا الوقوع ينبغي           
أن يكثر اإلنسان من االستغفار، وأالَّ يتحول األمر إىل أن يبحث           

وهناك فرق بني من يعصي      . عن خمرج حيلل له هذه املعصية      

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟٥٦

 ومن  -، وهو الغفور الرحيم    وقد يغفر له   -أستغفر اهللا   : ويقول
يقع يف املعصية مث يذهب يبحث يف بطون الكتب عن تأويل نص            

وهل سوف  ! يبيح له هذه املعصية، فهل هو هبذا يتعامل مع اهللا؟         
إن كان وجد يف كتاب معني أو قول عامل أو إنسان           : يسأله اهللا 

 حياسبه على   ؛ بل إن اهللا      !جواز هذا األمر وحلَّه؟   _ ما  
إما آية حمكمة، وإما    : وصله إليه من كتاب أو سنة     حسب ما أ  

 tΠöθ: سنة ماضية ثابتة، يقول تعاىل      tƒ uρ öΝÎκ‰ ÏŠ$ uΖãƒ ãΑθ à)u‹sù !#sŒ$ tΒ 
ÞΟçG ö6 y_ r& tÏ= y™ ößϑ ø9$# 〈 ]وهذا السؤال  ]٦٥:القصص ، : !#sŒ$tΒ ÞΟçGö6y_r& 

tÏ=y™ößϑø9$# 〈          مينعنا عند عجزنا عن ترك معصية وقعنا فيها عن أن  
نذهب للبحث عن حتليل هلذه املعصية، فإذا عجزنا مثالً كأمة أو           

اختالط من سفور أو    : كمجتمع عن تغيري بعض املنكرات الواقعة     
فإن هذا ال جيعلنا نذهب نبحث عن حتليل هلذا األمر؛ بل             _ 
هذا األمر حرام، وهو موجود، ونسأل اهللا أن يعيننا على          : نقول

سباب إلزالته، ولو فُرض أننا     إزالته، ونبحث عن الوسائل واأل    
يأيت اجليل القادم فيجعل اهللا تعاىل تغيري هذا املنكر         : عجزنا فلنقل 

أما أن نتحول من العجز عن التغيري إىل البحث عن           .. على يده 
مرتبة أقل من ذلك، وهي حماولة إقناع أنفسنا أن هذا الوضع، أو            



 

     

 

٥٧  ميلك حق االجتهـاد ؟من

إن هذا تأخُّر   هذا الواقع، أو هذا احلكم الذي صرنا إليه مباح؛ ف         
 .ال يرضاه املؤمن لنفسه

؟ فإن املسلمني قد     إىل وجود اليهود يف إسرائيل     -مثالً-أرأيت  
 عن  - بسبب أوضاع كثرية جًدا      -يكونون عجزوا يف هذا الوقت      

نعم عجزنا، لكن أجياالً    : فنحن نقول . إخراجهم من أرض املسلمني   
؛ إمنا  -هللا  كما أخرب رسول ا   -بعدنا ستأيت وخترج اليهود حتًما      

 لو أقررنا اليهود على هذا األمر، وأعطيناهم وثيقة أن          -حنن-جرميتنا  
هلم جزًءا من فلسطني حبجة أننا عاجزون؛ فأصبح وجود اليهود            

 موافقة من املسلمني، وهذا      مبقتضى -كما ُيعبِّرون -وجوًدا شرعًيا   
إننا عاجزون عن هذا األمر     : ال، حنن نقول  .. معناه خيانة القضية  

وإسرائيل واقع موجود ال نتجاهله، لكننا مع ذلك ال نعترف هلذا           
إن هذا كفعل اللص لو دخل      : الواقع بكونه صحيًحا؛ بل نقول    

: البيت واحتلَّه، وعجز صاحب البيت عن إخراجه، فهو يقول         
يأتيك أوالدي بعدي فيخرجونك، أو تأيت الشرطة فتخرجك،         

 متسلطًا مدعوًما من    ولن يبقى البيت لك؛ ألنك كنت لًصا قويا       
 .الشرق أو الغرب

 - باب مراعاة الواقع   -وقد ظن بعض الناس أن هذا الباب        

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟٥٨

 يدخل يف باب تغري الفتوى، وقد حيتجون بكالم البن القيم            
رمحه اهللا يف هذا الباب، والواقع أن كالم ابن القيم يف تغري الفتوى     

 .يف واد، وكالمهم يف واد آخر

موجود، تكلم فيه ابن القيم،     " فتوىتغري ال "هناك شيء امسه    
ولكن ما هو تغري الفتوى؟ حىت تعلم كيف يتكلم الناس يف             
 الشرعيات وهم ال يعرفون املقصود، حىت املصطلحات غري معروفة        

 .لديهم

إن الفتوى تتغري حبسب    ": يقول اإلمام ابن القيم رمحه اهللا     
 .)١("العوائد، واألحوال، واألزمنة، واألمكنة، والنيات

 :وأضرب على ذلك أمثلة

قد ُيفيت العامل يف بلد بشيء، وُيفيت يف بلد آخر          : فمن ذلك 
ملاذا؟؛ ألن عادة أهل البلد      . بشيء آخر يف نفس املوضوع     

 يف بعض البالد بثمانية دراهم، ويف بلد        -مثالً-فالدينار  .. ختتلف
-فمن قال   . باثين عشر درمهًا  : آخر بعشرة دراهم، ويف ثالث    

 علّي أن أخرج عشرين ديناًرا، وهو يف بلد ُيصرف           هللا: -مثالً
                                     

 ).٣/٣( إعالم املوقعني (1)



 

     

 

٥٩  ميلك حق االجتهـاد ؟من

الدينار فيه بعشرة دراهم، مث مل جيد ما خيرجه إال من الدراهم،             
اضرب عشرين يف عشرة، فهذه مائتا       : فالفتوى له أن نقول   

درهم، لكن لو فرضنا أن السؤال نفسه جاءنا يف بلد آخر ُيصرف            
ما عندي إال دراهم،    : فيه الدينار باثين عشر درمهًا، وقال صاحبه      

اضرب عشرين يف اثين عشر، فهنا      : فكم أخرج؟ فإننا نقول له    
تغري شكلها باعتبار اختالف مقدار صرف      : تغريت الفتوى،   أي    
 .الدينار بني بلد وآخر

 قضية عبارات الطالق، ففي بعض البيئات إذا قال         :ومن ذلكٍ 
مثالً يف  -ا  طلَّقتِك، وعندن : ساحمتِك؛ فإن معناها  : الرجل المرأته 

فالن خلَّى امرأته، يعين    :  إذا قالوا  -جمتمع جند خاصةً يف املاضي    
: فلو أن امرأة عندنا يف جند أخطأت على زوجها وقالت له          . طلَّقها

. ال بالطبع : اجلواب! طلقت منه؟ : أنقول. ساحمتِك: ساحمين، فقال 
 لو كذلك يف البلد اآلخر الذي ال يعرف أهله لفظة خلَّى مبعىن طلَّق،      

هل نقول  . خلِّين، فأطلق يدها  : أمسك رجل بيد زوجته، فقالت له     
بأهنا طلقت منه؟ ال مل تطلق، ملاذا؟؛ ألن الفتوى هنا تغريت حبسب            
املعروف عند الناس من معىن هذه الكلمة، فهذا نيته كذا، وذاك نيته            

واألمثلة على ذلك يف موضوع الطالق والعتاق وغريها شيء         . كذا

 

 

من ميلك حق االجتهـاد ؟٦٠

 .كثري

" احلليب: " ُيطلقون اسم  -مثالً- يف بعض البيئات     :اوأخًري
واهللا ال أشرب   : فلو حلف أحدهم وقال   . على اللنب واحلليب مًعا   

" احلليب"فإنه ال جيوز أن يشرب اللنب أيًضا؛ ألن اسم          _ احلليب  
يف جمتمعه يشمل اللنب أيًضا، لكن يف بيئات أخرى يسمون            

ال يشرب احلليب   : هماحلليب بامسه واللنب بامسه، فلو حلف أحد      
 .جاز له أن يشرب اللنب، والعكس كذلك_ 

فهذه األحكام حبسب عادات الناس ونياهتم وألفاظهم          
لو أن واحًدا   : وأوضاعهم، وقد كان اإلمام أبو حنيفة ُيفيت ويقول       

أراد أن يشتري بيًتا فشاهد غرفةً واحدةً منه ومل يشاهد الباقي            
ا؟؛ ألن البيوت يف عصر     ملاذ. كانت مشاهدته للغرفة كافية   _

أيب حنيفة كانت غرفها متساوية متماثلة، فإذا شاهد واحدة          
 عّينة على الباقيات، لكن الذين بعده من تالميذه خالفوه           كانت

ال يكفي هذا، ملاذا؟ ألن عادة الناس يف        : يف هذه الفتوى، وقالوا   
 البناء تغريت، إذن تغريت الفتوى، لكن هل تغري احلكم الشرعي؟          

 تغري احلكم الشرعي أبًدا، وإمنا الفتوى تغريت؛ لتغري الشيء           ما
وذلك دخل يف أبواب عديدة، وعلى أي حال        . الذي ُبنيت عليه  

 .فهذا معىن تغري الفتوى



 

     

 

٦١  ميلك حق االجتهـاد ؟من

الذين ليس لديهم    -هناك شيء آخر خيلط بعض الناس         
اختالف :  بينه وبني تغري الفتوى، وهو     -اختصاص يف العلم الشرعي   

 .اجتهاد اجملتهد

أن ُيفيت عامل اليوم، بأن     : وصورة اختالف اجتهاد اجملتهد   
األمر حرام، مث يأيت من الغد بعدما حبث واستقصى، فيتغري رأيه            

 الذي كان   -أنا أرجع عن قويل باألمس، وهذا األمر         : ويقول
فهل ُيسمى هذا   .  تبني يل اآلن أنه حالل     - عندي باألمس حراًما  
 وإن  -العلماء تغري الفتوى أبًدا     ال يسميه   : بتغري الفتوى؟ اجلواب  

كان الذين صنفوا ممن ال علم هلم ظنوا هذا من باب تغري               
 وإمنا هو من باب اختالف اجتهاد اجملتهد، فقد يبدو           -الفتوى

للمجتهد اليوم ما مل يكن بدا له باألمس، وقد يرى اليوم مباًحا ما     
 حكم  وعليه كلما بدا له   . كان يراه باألمس حراًما، وكذا العكس     

 .جديد أن ُيبني ذلك للناس بالدليل

 تتغري فتاواهم يف مسائل     وكان السلف وحىت الصحابة     
كثرية جًدا، ُيفيت بشيء ويبدو له خالفه، فريجع عنه؛ بل كان من            
العلماء من ُيفيت مبسألة فريجع عنها ويبعث أحًدا يقول يف             

 رأينا يف   من كنا أفتيناه بكذا وكذا فليأتنا فإنه قد تغري        : األسواق
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إذن مسألة اختالف اجتهاد اجملتهد ختتلف جذريا        . هذه املسألة 
 .عن مسألة تغري الفتوى

من : ومن العجب أن بعض الناس خيلطون بينهما فيقولون        
باب تغري الفتوى أن الساعة اليت تلبس يف اليد كان هناك باألمس            

وهذا . من يعتقد أهنا سحر، واليوم ال يوجد من يعتقد ذلك           
الم أقرب للسخرية منه إىل الكالم العلمى احملقق؛ فهل ُوجد           الك

 أّما كون بعض العوام    !.. إن الساعة سحر؟  : من العلماء من قال   
 اشتبه عليهم األمر؛ ألنه أمر جديد، فكتب أحد العلماء          -مثالً-

كتاًبا يبني أن الساعة صناعة وليست سحًرا، ويزيل اللبس املوجود          
كن أن يكون أحد من أهل العلم احملققني        ل. عندهم، فهذا شيء آخر   

 .فهذا سخرية بالعلماء_ إن الساعة سحر : املعترف هبم قال

إن من أمثلة تغري الفتوى مسألة      : ويأيت بعض الناس فيقول   
الرقيق، وأهنم كانوا يسترقون باألمس، مث أفىت العلماء بتحرمي           

 الرقيق  مل ُيفت أحد من العلماء يف الواقع بتحرمي       : الرقيق، ونقول 
 مطلقًا؛ ألن الرق حكم شرعي يف كتاب اهللا وسنة رسوله            

 .وليس ظاهرة مؤقتة، ولكنه ظاهرة مرهونة بأسباهبا
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فالرق يف اإلسالم ليس عن طريق سرقة الناس بعضهم بعًضا؛          
. وإمنا الرق عن طريق جهاد شرعي، يسترق فيه املسلمون الكفار         

اق أمس واليوم   هذا هو الرق يف أصل منشئه الشرعي، وهو ب         
وغًدا، وكونه اختفى لسبب أو آلخر، أو أن الناس حرروا             

فهذا شيء آخر، وال يعين     _ أرقاءهم، أو تبنت الدول حتريرهم      
أن احلكم الشرعي تغري، فاحلكم الشرعي باٍق، وآيات القرآن          
حمكمة يف هذا األمر وليست منسوخة، وال أحد يستطيع أن            

 .ميسحها من املصحف

خلضوع لضغوط الواقع من أخطر املسائل اليت        إذن مسألة ا  
: جتعل الناس يطوِّعون نصوص الشرع ألمزجة البشر، وحنن نقول        

 بعث باحلنيفية    يسر كله، والرسول      - وهللا احلمد  -الدين  
السمحة، وُبعث ميسًرا ال معسًرا، واهللا تعاىل ما جعل علينا يف            

 " تسعإذا ضاق األمر ا   ": الدين من حرج، والفقهاء يقولون     
، ويف ذلك كالم كثري يطول، لكن        "املشقة جتلب التيسري  "و

املقصود أن هذا ال يعين حبال التحلل من قيود الدين وأحكامه            
أو … حبجة مراعاة الواقع، أو ظروف الواقع، أو ضغوط الواقع          

 .ما أشبه ذلك
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والفتوى تتغري باختالف عوائد الناس اليت تبىن عليها الفتوى،         
فإنه ال يتغري بأي حال من        عاىل ورسوله   أما حكم اهللا ت    

 .األحوال
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 א

يتكلم فيه من شاء مبا     .. إن الدين ليس كًأل مباًحا لكل أحد      
شاء؛ وإمنا أحالنا اهللا تعاىل عند السؤال إىل أهل الذكر، أهل             
القرآن والسنة، الذين ينفون عن هذا الدين حتريف الغالني            

 .وانتحال املبطلني

لصحوة الطيبة املباركة لسوف تؤيت أكلها بعد        وإن هذه ا  
حني بإذن رهبا، فتخرج لنا علماء صاحلني عاملني يكفون األمة           
مؤنة اإلفتاء والتعليم، والتصدي هلؤالء املتطفلني على الشريعة،         
الذين يتبعون كل صيحة ومييلون مع كل ريح، وال يستضيئون           

 .بنور العلم

مة علماء جمتهدين حيملون    أسأل اهللا تعاىل أن يرزق هذه األ      
راية هذا الدين، وأستغفر اهللا العظيم يل ولكم وأصلي وأسلم على           

 .عبده ورسوله، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

* * *
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